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Nieuwe inrichting vitrinekast Onze Lieve Vrouwekerk

De werkgroep Open Kerk van de
Onze Lieve Vrouwekerk in Vlissingen
heeft de vitrinekast op het
Martinusplein van de kerk opnieuw
ingericht.

Ditmaal is de vitrinekast samengesteld
met tal van religieuze voorwerpen. Deze
zijn voor deze expositie belangeloos
beschikbaar gesteld door mevrouw
Nicolette Meulenbroek uit Middelburg.

De vitrinekast kan bezichtigd worden
tijdens de reguliere openingstijden
van de Onze lieve Vrouwekerk.

Koperpoetsen
Foto: Henny Thyssen

Internationale jongerenbijeenkomst in Breda

'Jongeren en de uitdagingen van het geloof': internationale jongerenbijeenkomst in Breda.

Morgen, zaterdag 9 februari 2019,
komen in de Michaelkerk in Breda-Oost
Nederlandse en Arabische jongeren
bijeen.
De dag is bedoeld voor jongeren tussen
de 16 en 35 jaar die elkaar in hun geloof
willen versterken. Zowel bisschop
Liesen van Breda als de apostolisch
visitator van de Chaldeeuwse Kerk in
Europa, mgr. Saad S. Hanna, zullen bij
deze dag aanwezig zijn.
Het thema luidt: ‘Jongeren en de
uitdagingen van het geloof’.

Foto: © Peter Vrancken

De middag begint om 12.00 uur. Na het welkomstwoord volgt het Engelstalig
Middaggebed, waarin mgr. Liesen het afsluitend gebed zal bidden.
In het middagprogramma verzorgt mgr. Saad Hanna een lezing over het onderwerp
‘Jongeren en de uitdagingen van het geloof’. De Dream of Don Bosco-groep zal
zich presenteren door middel van een toneelstuk. Het orkest Suryana verzorgt
een optreden. De middag eindigt omstreeks 17.00 uur.
Bron: vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken
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Overleden
Esther Emilia Josephus Geeraert – Verbrugghe op 1 februari 2019
Gerda Christina Joanna Ducrot-van Oudheusden op 3 februari 2019
In deze rubriek worden uitsluitend gebeurtenissen opgenomen, die bij de parochie bekend zijn. De
redactionele verantwoordelijkheid is niet op deze rubriek van toepassing!

Nieuws voor de nieuwsbrief?
Mail de redactie
nieuws@rkwalcheren.nl

Paus Franciscus wenst in zijn boodschap voor
Wereldvrededag: ‘Vrede aan dit huis!’

‘Toen Jezus zijn discipelen uitzond op een missie, vertelde hij ze: Laat in welk
huis gij ook binnengaat uw eerste woord zijn: Vrede aan dit huis! Woont daar een
vredelievend mens, dan zal uw vrede op hem rusten; zo niet, dan zal hij op u
terugkeren’ (Lucas 10, 5-6). Vrede brengen staat centraal in de missie van de
discipelen zegt paus Franciscus in zijn boodschap voor Wereldvrededag en moet
centraal staan in een politiek gericht op vrede.
Wereldvrededag wordt gevierd op 1 januari en de boodschap, die nu beschikbaar is in
het Nederlands, roept op tot een politiek van vrede. De paus benoemt de uitdagingen,
de mogelijkheden maar ook de ondeugden die zich daarbij voor kunnen doen binnen de
politiek. Een politiek van vrede bevordert het onderlinge vertrouwen in de wereld, niet
alleen tussen landen en groepen mensen maar bijvoorbeeld ook tussen een overheid
en de jongeren in een land. Door een politiek van vrede komt er voor hen ruimte om
zich te ontwikkelen en aan hun roeping gehoor te geven, zo schetst paus Franciscus.
Ook voor het individu is het volgens de Heilige Vader belangrijk gericht te zijn op vrede:
met jezelf, met de ander, je familie en vrienden en met de schepping. Dat is een
uitdaging die elke dag opnieuw moet worden aangenomen. Het vraagt om een bekering
van het hart en de ziel.
Vrede aanbieden
Het aanbieden van vrede aan een huis bij binnenkomst is, zo schrijft de paus ‘gericht tot
allen, mannen en vrouwen, die hopen op vrede te midden van de drama’s en het
geweld van de menselijke geschiedenis. Het “huis” waarover Jezus het heeft, is ieder
gezin, iedere gemeenschap, ieder land, ieder continent, in hun eigenheid en hun
geschiedenis; vóór alles is het iedere persoon zonder onderscheid of discriminatie. Het
is ook ons “gemeenschappelijk huis”: de planeet waarop God ons heeft geplaatst om te
wonen en waarvoor wij geroepen zijn met toewijding de zorg op ons te nemen’, zo
schrijft de paus. ‘Moge dit dan ook mijn wens zijn aan het begin van het nieuwe jaar:
“Vrede aan dit huis!”.
Lees hier de complete boodschap van paus Franciscus voor Wereldvrededag
2019.

Bron: rkkerk.nl; redactionele bewerking: Peter Vrancken

Opbrengst Caritascollecte februari 2019

Afgelopen weekeinde heeft Caritas gecollecteerd voor het Hospice in
Middelburg en Vlissingen.
Er werd opgehaald in
Middelburg
Vlissingen
Zorgcentrum Ter Reede

€ 262,26
€ 190,21
€ 90,25
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Lezing: 'Benedictijnse manier van leven, een levensregel
voor beginners'
In het voorprogramma op de bisdombedevaart in het najaar van 2019, biedt het Sint
Franciscuscentrum, het vormingscentrum van Bisdom Breda, nog tweemaal (in een
reeks van vier) een lezing aan van een van de gebroeders Geert en Wil Derkse over
'Benedictijnse manier van leven, een levensregel voor beginners'. De twee eerdere
lezingen waren in oktober 2018.
Als seculier oblaat van de benedictijnse Sint Willibrordusabdij te Doetinchem kunnen
Geert en Wil Derkse als geen ander vanuit doorleefde ervaring en ontwikkeling spreken
over dit onderwerp. Zij leiden deelnemers in en nemen hen mee in de spiritualiteit van
H. Benedictus en hoe dit toe te passen in het dagelijks leven.
Iedereen met belangstelling voor dit onderwerp is van harte welkom.
Wanneer en waar?
Op dinsdag 12 maart 2019 - 19:30 tot 21:30 in het Verenigingsgebouw 'Trefpunt',
Hoofdstraat 54 in Ovezande
Op woensdag 13 maart 2019 - 19:30 tot 21:30 in de Cuyperszaal, Basiliek van de
Heiligen Agatha en Barbara, Markt 57 in Oudenbosch.
Bron: vicariaat Middelburg; redactionele bewerking: Peter Vrancken
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Eerste bus bisdombedevaart bijna vol

De informatieronde voor de diocesane bedevaart naar Subiaco en
Montecassino is halverwege. Het bisdom organiseerde al bijeenkomsten in
Bergen op Zoom, Terneuzen en Breda. Er volgen er nog drie. De bedevaart zelf
vindt plaats van 12 tot en met 19 oktober 2019.
Geerten Kok organiseert samen met Hanneke Oomen, Daphne van Roosendaal en
vicaris Paul Verbeek de pelgrimsreis. Hij maakt de balans op. ,,We hebben een
powerpoint-presentatie gemaakt over de reis. We geven zowel inhoudelijke als
praktische informatie.’’ Geerten illustreert dit met een voorbeeld. ,,De startviering van de
bedevaart is in de Hildegardisabdij in Eibingen. Ik vertel dan wat over de betekenis van
Hildegard van Bingen en haar plaats binnen de benedictijnse spiritualiteit. Frans van
Gils van Reisbureau De Pelikaan zorgt voor de praktische toelichting. Zo vormen we
samen een echt duo. Ik belicht ook de betekenis van Benedictus en zeg kort iets over
de geschiedenis van de benedictijnen.’’
,,De bijeenkomsten duren ongeveer een uur en een kwartier. Het aantal deelnemers
varieert van vijftien tot ongeveer dertig belangstellenden,’’ aldus Geerten. ,,De meeste
deelnemers overwegen mee te gaan. Ze stellen meestal vragen over de
toegankelijkheid. De meeste plaatsen zijn goed te bezoeken. Er zijn liften of ze kennen
een glooiende toegang. Enkel in Subiaco moet je goed kunnen traplopen.’’
,,Bij elke bijeenkomst maken we ook reclame voor het voorbereidend programma van
het Sint Franciscuscentrum. De mensen hebben veel belangstelling voor dit
programma. Sommigen hebben nog herinneringen aan de bedevaart naar Rome in
2002.’’ Geerten is tevreden over de belangstelling. ,,Bisschop Liesen heeft in een
geloofsgesprek op tv naar onze bedevaart verwezen. Hierdoor is er ook belangstelling
van buiten het bisdom. De aanmeldingen beginnen te lopen. We hopen met vier bussen
te gaan, net als naar Polen in 2014. Er is nu al bijna één bus gevuld. Het moet gek gaan
als het niet lukt om uiteindelijk met pelgrims in vier bussen op bedevaart te gaan,’’
meent een hoopvolle Geerten Kok.
Klik hier om u aan te melden voor de bisdombedevaart
De volgende drie informatiebijeenkomsten zijn:
▪ Woensdag 6 februari 19.30 uur: Rijen
Hoofdstraat 58, 5151 JG
Sint Elisabethparochie Raamsdonkveer, H. Catharinaparochie Oosterhout,
H. Geest Rijen, Parochie Dongen, Klein Dongen Vaart, Samenwerkingsverband
Alphen/Gilze en Vijfheiligenparochie Made
▪ Donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch
Cuyperszaal, Pelgrim 2, St. Annaplein 6, 4731 HN
Bernardusparochie Oudenbosch, Sint Franciscusparochie Rucphen,
Immanuelparochie Zevenbergen, Norbertusparochie Roosendaal en het
Samenwerkingsverband Zundert/Rijsbergen
▪ Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp
Burg. Lewestraat 11, 4456 AG
Pater Damiaanparochie Goes en de H. Maria Parochie Walcheren
Bron: bisdom Breda

Bezoek paus aan Abu Dhabi pleidooi voor dialoog en
samenwerking

Paus Franciscus bezocht van 3 tot 5 februari 2019 de Verenigde Arabische
Emiraten. In meerdere opzichten een bijzondere reis. Het was voor het eerst dat
een paus naar het Arabische schiereiland reisde. Bovendien is het dit jaar 8oo
jaar geleden dat Franciscus van Assisi sultan al Malik al Kamil bezocht.
Beleidsadviseur op het gebied van de interreligieuze dialoog van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie, drs. Berry van Oers, licht het belang van deze reis toe.

Tekst: Drs. Berry van Oers, beleidsadviseur voor de interreligieuze dialoog.

Paus Franciscus en imam el-Tayeb schudden elkaar hartelijk de hand na het ondertekenen van
het Document over Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven.
© Vatican News on Facebook

Het belang van het bezoek aan de VAE ligt vooral in de grote impuls aan de
interreligieuze dialoog en samenwerking voor vrede op basis van menselijke
broederschap. De Arabische media waren lovend over de komst van de ‘man van
vrede’, zoals ze de paus noemden.
Menselijke broederschap
De paus en de grootimam van Al-Azhar tekenden in Abu Dhabi tijdens een
interreligieuze wereldconferentie het ‘Document over de Menselijke Broederschap’.
Hierin bevestigden de twee leiders de gemeenschappelijke roeping van alle mannen en
vrouwen om als broeders en zusters te leven, omdat ze zonen en dochters van God
zijn. Paus Franciscus: ,,We veroordelen elke vorm van geweld, en we verbinden ons
ertoe in de wereld waarachtige waarden en vrede te verspreiden.’’

Gemeenschappelijke waarden
Godsdiensten worden vaak genoemd als bron van geweld. De verleiding is groot om
een botsing tussen de christelijke en de islamitische beschaving te zien. Met de
verklaring wordt aangegeven dat het mogelijk is elkaar te ontmoeten, te respecteren en
tot dialoog te komen. De paus wees op de gemeenschappelijke waarden in islam en
christendom. Hij noemde het leven, het gezin, de religieuze aanleg, eerbied voor
bejaarden en opvoeding van de jeugd.
Belijden dat men christen is
De paus stak een hart onder de riem van christenen in de VAE en vroeg aandacht voor
hun veiligheid. Hij adviseerde hen de regel van Franciscus van Assisi te volgen: ‘Geen
proces noch dispuut voeren, onderworpen zijn aan elk menselijk schepsel omwille van
God en gewoon belijden dat men Christen is’. ,,Een christen vertrekt alleen gewapend
met zijn nederig geloof en concrete liefde’’, benadrukte de paus.
Jemen
De paus toonde zich zeer bezorgd over de humanitaire crisis in Jemen en riep vlak voor
zijn bezoek alle partijen op het wankele vredesakkoord uit te voeren. Tijdens een
eucharistieviering in het stadion van Abu Dhabi bad de paus samen met 180.000
Chaldeeën, Kopten, Grieks-katholieken, Grieks-melkieten, Rooms-katholieken,
Maronieten, Syro-katholieken, Syro-malabaren, Syro-malankaren en 4.000 moslims
voor vrede en gerechtigheid met speciale aandacht voor het Midden-Oosten en Jemen.
De paus riep religieuze leiders op samen te werken en elke vorm van oorlog af te
wijzen. ,,Of we bouwen samen aan een toekomst of er zal geen toekomst zijn’’, zei hij.
Lees hier meer over het boek dat Van Oers schreef over het voeren van de
interreligieuze dialoog.

■

Woensdag 20 februari
KBO Zeeland bestaat in dit jaar 25 jaar. Het jubileumjaar wordt vandaag geopend
met een Eucharistieviering in de R.K. Willibrorduskerk in ’s-Heerenhoek. Deze
eucharistieviering is uitsluitend toegankelijk voor leden van de KBO (na
voorafgaande aanmelding!). Voorganger is pastor Tom Brooymans.

■

Donderdag 21 februari (19.00 uur)
Boekhandel de Drvkkery in Middelburg organiseert vandaag de laatste lezing uit
een serie in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. Vandaag sluit Arabist
en theoloog Eduard Verhoef de serie af met een inleiding in de Koran. Kaarten
kosten € 5,-. U las hier meer over in nieuwsbrief 381.

■

Aswoensdag 6 maart (9.00 en 19.00 uur)
In onze parochie zijn vandaag 2
eucharistievieringen (met
aswijding en askruisje). Om 9.00
uur in de Onze Lieve Vrouwekerk
in Vlissingen en om 19.00 uur in
de H.H. Petrus- en Pauluskerk in
Middelburg. Emeritus pastor drs.
Paul de Maat zal in beide
vieringen voorgaan.

■

Maandag 11 maart (19.30 uur)
Informatiebijeenkomst over de bisdombedevaart (12 tot en met 19 oktober 2019)
voor parochianen van de H. Pater Damiaanparochie en de H. Maria Parochie
Walcheren. Burgemeester Lewestraat 11 in Lewedorp. U las er meer over in
nieuwsbrief 379.

■

Woensdag 17 april (19.00 uur)
Chrismamis in de H. Willibrorduskerk van Teteringen. Gastheer is de parochie
van de H. Augustinus van Hippo.

Mensen vorderen meestal gerechtigheid
zolang ze er zelf niet bij betrokken zijn!!
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